SGG

MASTERGLASS®

Modern figuurglas

SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN
The future of habitat. Since 1665.

SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN

SGG

MASTERGLASS®
Épaisseurs (mm)
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SGG MASTER-CARRÉ

Beschrijving

Gamma

SGG

SGG MASTER-LENS

De patronen van SGG MASTERGLASS
zijn uniek en onnavolgbaar. De figuren
(of patronen) ontstaan door het warme
nog vloeibare glas tussen twee rollen
met een reliëf te walsen. Dit gebeurt
met uiterste precisie, waardoor de
fijnheid van de patronen goed tot haar
recht komt. Het glas heeft een zijde
met reliëf en een gladde zijde.
MASTERGLASS is een figuurglas
waarvan de kwaliteit op alle fronten
beantwoordt aan de norm EN 572-5
(glas voor gebouwen – gegoten glas).

SGG MASTER-LIGNE

Het
SGG MASTERGLASS-gamma
SGG MASTER-POINT
SGG MASTER-RAY
bestaat
uit zes modellen waarvan één
SGG MASTER-SHINE
volledig nieuw!
Diktes (mm)

4

Standard afmetingen (mm)

6

Referentie:

MASTER-POINT
076/000

Kleur:

Helder

Dikte:

4, 6 en 8 mm

Bewerkingen:

Dubbel glas
Gelaagd
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3210X2000 3210X2000 4350X2040 4350X2040

SGG MASTER-CARRÉ

Gehard
Doorzichtcoëfficiënt:

SGG MASTER-LENS

3

SGG MASTER-LIGNE

SGG MASTER-POINT
SGG MASTER-RAY

SGG MASTER-SHINE

SGG

De producten van SGG MASTERGLASS
lenen zich voor talrijke bewerkingen.
Zij kunnen worden:

MASTERGLASS voegt design en
sfeer toe aan ontelbare functionele
toepassingen als meubilair,
scheidingswanden, douchewanden,
deuren, ramen, balustrades,
balkonafscheidingen, traptreden…
SGG

• versneden, geslepen, verzilverd en
gebogen om het esthetisch effect te
accentueren;
• gehard en gelaagd (SGG SECURIT, SGG
STADIP* en SGG STADIP PROTECT*)
met het oog op de veiligheid;

• Zorgt voor een optimale lichtinval
en biedt de privacy.

• geassembleerd in dubbelglas met
versterkte thermische isolatie even
tueel in combinatie met zonwering
ten behoeve van het comfort;

• Kan gehard en gelaagd worden.
Voldoet onder die omstandigheden
aan de veiligheidseisen.

• geassembleerd in geluidwerend
gelaagd glas van het type
SGG STADIP SILENCE*.

• Vernieuwende exclusieve motieven

*Gelaagd glas: de reliëfzijde is naar
de buitenkant gericht

Voordelen
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MASTER-CARRÉ®

SGG

MASTER-POINT®

SGG

MASTER-LIGNE®

MASTERGLASS zijn geponeerde merken. SGG MASTER-CARRÉ, SGG MASTER-LENS,
MASTER-RAY: design G.Saalburg. SGG MASTER-SHINE: design Savinel & Rozé.
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Saint-Gobain Glass Benelux
Rue des Glaces Nationales 169
5060 Sambreville

Elke werkdag tussen 13 u en 17 u
glassinfo.be@saint-gobain-glass.com
www.saint-gobain-glass.com
RPR/RPM NAMEN
BTW BE 0402.733.607

Het nieuwe model SGG MASTER-SHINE heeft
een origineel motief van belletjes die met
gelijke onderlinge afstand op een matte
ondergrond zijn aangebracht. Het patroon
heeft een levendige en uitgesproken
moderne uitstraling.

Plaatsing
MASTERGLASS moet worden
geplaatst in overeenstemming met de
geldende veiligheidsnormen en regel
geving. Zoals bij alle figuurbeglazing
is de plaatsingsrichting bij
SGG MASTERGLASS van belang. Om
een uniform esthetisch resultaat te
bereiken, moeten naast elkaar
geplaatste glaspanelen in dezelfde
richting worden versneden en in één
richting worden geplaatst. Wanneer
de motieven van de beglazingen
moeten doorlopen, dient er aan het
versnijden bijzondere aandacht te
worden besteed.
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MASTER-LENS®

MASTER-LIGNE,

SGG

SGG

MASTER-RAY®

MASTER-POINT,
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